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Maigret finder en morder Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Maigret besøger en morder, Lenoir,
han tidligere har sat fast i fængslet. Han har på fornemmelsen at forbryderen ved mere end han vil ud med.

Morderen vil ikke stikke sine gamle kammerater, men har sympati for Maigret og hentyder at det måske er en
ide at besøge ´skillingsknejpen´, en beskeden restaurant ved Seinens bred, lidt uden for Paris. Maigret følger
op på morderens hentydning, og tager ud til ´Skillingsknejpen´. Her oplever han et besynderligt skuespil,
nemlig et bondebryllup arrangeret for sjov. Der er rigeligt med våde varer og stemningen er meget høj.

Maigret bliver også inviteret ind i løjerne. Efter kort tid sker der det der ikke må ske; en mand findes død.
Men er det mord eller selvmord? Maigret må udskyde sommerferien med Fru Maigret og træde til .

I perioden mellem 1930 og 1972 skrev den belgiske forfatter Georges Simenon ikke færre end 75 romaner og
28 noveller om den piberygende, parisiske kriminalkommissær Jules Maigret. En forrygende serie, som

Forlaget Rosenkilde og Bahnhof tog hul på i foråret 2011.
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